
BEGJÆRING

Dato: 28.06.22

TIL

TARIFFNEMNDA

OM FORTSATT ALLMENNGJØRING

* * *

Begjærende parter: 1. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS),
Postboks 9232, Grønland, 0134 OSLO

2. Landsorganisasjonen i Norge (LO), 
Youngsgate 11,0181 OSLO

Tariffmotparter: Norges Lastebileierforbund (NLF),
Postboks 7134 St.Olav plass, 0130 OSLO

* * *

I. Innledning

Det vises til forskrift fastsatt av Tariffhemnda 10. mai 2021 nr. 2073 om delvis allmenngjøring av 
tariffavtaler for godstransport på vei. Forskriften angir en delvis allmenngjøring av Overenskomst 
for godstransport 2020-2022 mellom Norges Lastebileierforbund og NLFs overenskomstbundne 
medlemsbedrifter på den ene side og YS og Yrkestrafikkforbundet på den annen side, og 
tilsvarende overenskomst mellom Norges Lastebileierforbund og NLFs overenskomstbundne 
medlemsbedrifter på den ene side og LO og Fellesforbundet på den annen side.

I medhold av allmenngjøringsloven § 8 fremmer YS og LO med dette krav om fortsatt 
allmenngjøring av overenskomstene for perioden 2022-2024.
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II. Ny tariffavtale

I henhold til allmenngjøringsloven § 7 annet punktum opphører vedtak om allmenngjøring å 
gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter 
at tariffavtalen er avløst av en ny avtale.

Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileierforbund (NLF) ble i forhandlinger lO.og 11. mai 
2022 enige om en anbefalt avtale. Fellesforbundet og Norges Lastebileierforbund ble samtidig 
enige om å anbefale en identisk avtale.

Bevis: Enighetsprotokoll tariffrevisjonen 2022 NLF - YS, bilag 1.

Bevis: Enighetsprotokoll tariffrevisjonen 2022 NLF - LO, bilag 2.

Godsbilavtalen 2020-2022 ble avløst av nye avtaler den 22.06.22 etter at forhandlingsløsningen 
ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære fortsatt allmenngjøring vil da utløpe 22.07.22.

Ny minstelønn i Godsbilavtalen for godsbilsjåfører er fra 01.07.22 kr 196,50 per time.

Det er innført en ny bestemmelse i § 7.3 i overenskomsten om minste døgnbetaling på 
flerdagsturer, se side 3 i ovennevnte protokoller. YS og LO foreslår at endringen implementeres i 
forskriften § 3 som følger:

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på 
kroner 196.50 185,50.

Inxen dønn på flerdagsturer. med unntak av onnstarts- os avslutninssdøsn, skal lønnes
med mindre enn 7,5 timer pr dø2n.

III. Nye særregler om utsending innenfor transport

Omfangsområdet for forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei må 
justeres for å tilpasses Direktiv (EU) 2020/1057. Direktivet fastsetter særregler om hvilke 
arbeidstakere som regnes som utsendte arbeidstakere innenfor transportsektoren, og som dermed 
skal ha krav på minstelønn i henhold til allmenngjorde satser.

Direktivet ble vedtatt i EU den 15. juli 2020, som en del av EUs mobilitetspakke. Utkast til EØS- 
komitévedtak er oversendt EU 2. mai 2022.

Nødvendige tilpasninger i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei er 
berørt i Samferdsels- og Arbeids- og inkluderingsdepartementet sitt posisjonsnotat til direktivet, 
hvor departementet legger til grunn at allmenngjøringsforskriften må tilpasses:1

«Internasjonal vegtransport er holdt utenfor virkeområdet for gjeldende 
allmenngjøringsfor skrifter med unntak av kabotasje og, når det gjelder godstransport, også 
kombinert transport. Departementet antar at allmenngjøringsf or skrifter på dette området vil

1 Se 6. avsnitt under «Vurdering» i Samferdsels- og Arbeidsinkluderingsdepartementets posisjonsnotat til Direktiv 
2020/1057 om særlige regler om utsending av sjåfører i veitransportsektoren og om håndheving: 
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/direktiv-20201057-om-sarlige-regler-om- 
utsending-av-sjaforer-i-veitransportsektoren-og-om-handheving-/id2787233/

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/direktiv-20201057-om-sarlige-regler-om-utsending-av-sjaforer-i-veitransportsektoren-og-om-handheving-/id2787233/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/direktiv-20201057-om-sarlige-regler-om-utsending-av-sjaforer-i-veitransportsektoren-og-om-handheving-/id2787233/
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måtte tilpasses direktivets regulering når det gjelder hvilke former for internasjonal 
vegtransport som er å anse som utsendingssituasjoner og at den viktigste endringen i praksis 
vil være at også tredjelandstransport vil kunne være omfattet av forskriftene. 1 forhold til 
gjeldende allmenngjøringsfor skrifter, medfører det nye direktivet ikke behov for endringer 
når det gjelder kabotasje, men det kan være behov for å justere virkeområde når det gjelder 
kombinert transport, slik at tilfeller der veidelen av transportoppdraget i seg selv utgjør en 
bilateral transport ikke omfattes av allmenngjøringsf or skriften»

Direktivet fastsetter følgende om utenlandske operatører som kjører i Norge, hvor punkt 4 og 6 
krever endring i forskriften:

1. Kabotasje: sjåfør som utfører transport nasjonalt i Norge er utsendt.

2. Transitt: Sjåfører som er i transitt, uten å hente eller levere gods i Norge, er ikke utsendt.

3. Bilateral transport: sjåfør som utfører transport direkte mellom Norge og utsenderlandet er 
ikke utsendt. På nærmere bestemte vilkår kan sjåføren levere og/eller avlevere gods på 
veien i begrenset grad.

4. Tredjelandskjøring: sjåfører som utfører internasjonal transport mellom to land, men hvor 
ingen av dem er utsenderlandet, er utsendt.

5. Kombinerte transporter: sjåfører som ufører kombinert transporter hvor veidelen av 
transporten er en bilateral transport er ikke utsendt.

6. Kombinerte transporter: sjåfører som utfører kombinerte transporter hvor veidelen av 
transporten skjer internt i Norge eller fra et annet land enn utsenderlandet, er utsendt.

Vanskelige grensedragningsspørsmål kan oppstå. EU- kommisjonen har utarbeidet en veileder på 
20 sider med spørsmål og svar om i hvilke situasjoner en sjåfør skal anses utsendt. Av hensyn til 
å bevare homogenitet i praktiseringen i EU/EØS ber LO og YS om at § 2 endres til å gjelde 
utsendte arbeidstakere, med henvisning til Direktiv (EU) 2020/1057.

Følgende endring foreslås i forskriften § 2 første og annet ledd:

Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med 
totalvekt over 3,5 tonn (2,5 tonn, se nedenfor i pkt IV). Forskriften gjelder også:

a) —kabotasjekjøring, det vil si■transportoppdrag-mellom steder i Norge som
etterfølger en grensekryssende-transport-t-il-Norge, og

b) —kombinert transport, det vit si transport-på vei i Norge som starter eller slutter
med en grensekryssende transport på jernbane eller skip.

Forskriften gjelder ikke grensekryssende transportvirksomhet (internasjonal transport) ut
over-detter

Forskriften gjelder 02så for arbeidstakere som er utsendt i henhold til Direktiv (EU)
2020/1057

LO og YS mener at praktisering i tråd med Direktiv (EU) 2020/1057 vil være best i samsvar med 
gjeldende definisjon i utsendingsdirektivet, slik dette er tolket og utfylt i praksis, jf. 0815/18, 
premiss 41 og 49:
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“In the light of all of the foregoing, the answer to Question 1 is that Directive 96/71 must 
be interpreted as applying to the transnational provision of Services in the road transport 
sector.

[...]

By contrast, a worker who provides very limited Services in the territory of the Member 
State to which that worker is sent cannot be regarded as ‘posted’ within the meaning of 
Directive 96/71 (see, to that ejfect, judgment of 19 December 2019, Dobersberger, C-16/18, 
EU:C:2019:1110, paragraph 31). This applies to a driver who, in the course of goods 
transport by road, merely transits through the territory of a Member State. The same would 
also be true of a driver carrying out only cross-border transport operations from the Member 
State where the transport undertaking is established to the territory of another Member State 
or vice versa. ”

Endring i forskriftens virkeområde bør etter dette gjøres i år for å unngå at forskriften i løpet av 
de to neste årene vil komme i klar konflikt med forpliktelsene etter Direktiv (EU) 2020/1057. 
Endringen vil ikke være i strid med utsendingsdirektivet etter gjeldende rett.

IV. Ny vektgrense

Mobilitetspakken innebærer videre endringer i hvilke kjøretøy som omfattes av kjøre- og 
hviletids- og løyvekrav. I dag er det kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som er omfattet 
av regelverket, men regelverket vil med implementeringen av forordningene (EU) 2020/1054 om 
endringer i forordning (EF) 561/2006 om kjøre- og hviletid og i forordning (EU) 165/2014 om 
fartsskriver, og (EU) 2020/1055 om endringer i forordning (EF) 1071/2009 om yrkesadgang til 
vegtransportmarkedet og forordning (EF) 1072/2009 om adgang til det internasjonale markedet 
for godstransport, også omfatte kjøretøy med tillatt totalvekt over 2,5 tonn, som driver 
internasjonal transport. Det er avhengig av nasjonal regulering hvorvidt regelverket også skal 
gjelde for kjøretøy som kun har transportoppdrag nasjonalt.

Løyvekravene for varebiler er allerede tredd i kraft i EU fra 21. mai 2022, jf. (EU) 2020/1055 
artikkel 2, førte ledd bokstav b. Kjøre- og hviletidskravene for varebiler trer i kraft i EU 1. juli 
2026, jf. (EU) 2020/1054 artikkel 1, første ledd.

Dagens avgrensning av forskrift om allmenngjøring for gods til kjøretøy over 3,5 tonn ble 
opprinnelig valgt blant annet av hensyn til sammenheng i regelverket. Tariffavtalen avgrenser 
ikke avtalens virkeområde til kjøretøy over en gitt vekt. YS og LO ønsker at grensen settes til 2,5 
tonn for å ivareta hensynene til at regelverket skal være oversiktlig og enkelt å kontrollere, 
samtidig som det bør ha en viss logisk sammenheng med løyvekrav og kjøre- og hviletidsregler.

Ny ordlyd i forskriften §2 første ledd blir da:

Forskriften gjelder for arbeidstakere som er utfører godstransport på vei med kjøretøy 
med tillatt totalvekt over -3.5-tonn 2,5 tonn.

V. Beregning av arbeidstid

Arbeidstilsynet har i brev til Tariffhemda av 01.05.22 bedt om at arbeidstid defineres i forskriften 
for å sikre effektiv håndheving.
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I dag fremgår det av Tariffhemdas merknader i selve allmenngjørings vedtaket at hva som er 
lønnet tid følger definisjonen av arbeidstid i forskrift 10. juni 2005 nr. 543 om arbeidstid for 
sjåfører og andre innenfor vegtransport (FATS) § 5. Forskriften er stort sett sammenfallende med 
arbeidsmiljølovens arbeidstidsdefmisjon i arbeidsmiljøloven § 10-1, med unntak av at 
tilgjengelighetstid ikke regnes som arbeidstid etter FATS. Tilgjengelighetstid er definert som:

a. Andre perioder enn pauser og hviletid der det ikke kreves at arbeidstakeren oppholder seg 
på arbeidsplassen sin, men kan anmodes om å påta seg kjøring, fortsette med kjøring eller 
påta seg annet arbeid. Dette gjelder bl.a. reisetid med feije eller tog når kjøretøyet er om 
bord i ferja eller toget, ventetid ved grenser og ventetid som følge av trafikkforbud. Disse 
periodene skal være kjent for arbeidstakeren på forhånd, og arbeidstakeren skal være kjent 
med hvor lenge de kan forventes å vare.

b. Tid som går med til opphold ved siden av føreren eller i køye mens kjøretøyet er i 
bevegelse når det er flere arbeidstakere i samme kjøretøy.

Dette er en uheldig definisjon av lønnet tid av flere årsaker. For det første åpner det for 
omgåelser, ettersom det er enkelt å feilregistrere annet arbeid som tilgjengelighetstid på 
fartsskriveren. Slik feilregistrering er vanskelig å kontrollere i ettertid. For det andre samsvarer 
det ikke med tariffavtalen og praktiseringen av den. Etter tariffavtalen vil lønnet tid samsvare 
med arbeidstidsdefinisjonen etter arbeidsmiljøloven. Det vil si at arbeidstaker er lønnet for tiden 
han eller hun er tilgjengelig for arbeidsgiver.

YS og LO forslår derfor å endre forskriften § 3 i samsvar med ovemevnte slik:

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per arbeidstime 
på kroner 196,50, jf arbeidsmiljøloven §10-1.

VI. Lønnsutbetaling

Arbeidstilsynet har i brev til Tariffiiemda av 01.05.22 bedt Tariffhemnda vurdere om det er mulig 
å etablere særregler om utbetalingstidspunkt, for å forebygge omgåelser av lønnsplikten og legge 
til rette for effektiv håndheving.

YS og LO anfører at lønnutbetalingstidspunkt er en del av den enkelte arbeidstakers lønns- og 
arbeidsvilkår, og dermed kan allmenngjøres. Lønnsutbetaling er regulert slik i tariffavtalen § 3.2 
Utbetaling av lønn:

Utbetaling av lønn siger ordinært senest den 20. hver måned. Faller utbetalingsdagen på 
en helligdag, utbetales lønnen dagen forut.

De variable tillegg i de enkelte måneder utbetales i forbindelse med den ordinære 
lønnsutbetaling i den påfølgende måned.

Foranstående er ikke til hinder for at det mellom bedriften og de ansattes tillitsvalgte kan 
avtales andre betalingsordninger.

YS og LO ber etter dette om at tariffavtalen § 3.2 tas inn som ny § 6 i forskriften, og at 
påfølgende bestemmelser forskyves.
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Siste ledd må modifiseres til å samsvare med innholdet i avtalen. Det må fremgå av ordlyden at 
avtale med tillitsvalgt kun kan inngås hvor tariffavtale er inngått med fagforening med 
innstillingsrett. YS og LO foreslår følgende tilpassede ordlyd:

Utbetaling av lønn skjer ordinært senest den 20. hver måned. Faller utbetalingsdagen på 
en helligdag, utbetales lønnen dagen forut.

De variable tillegg i de enkelte måneder utbetales i forbindelse med den ordinære 
lønnsutbetaling i den påfølgende måned.

Foranstående er ikke til hinder for at det mellom bedriften og de ansattes tillitsvalgte, i 
bedrift som er omfattet av tariffavtale inngått med f av forening med innstillingsrett, kan
avtales andre betalingsordninger.

VII. Dokumentasjon

Allmenngjøringen for godstransport trådte i kraft 1. juli 2015. De samme forholdene som lå til 
grunn for de opprinnelige begjæringene gjør seg fortsatt gjeldende.

Fafos analyser av lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2020 var registrert drøyt 
17 700 arbeidstakere innenfor godstransport på vei. Av disse hadde 67 prosent norsk 
landbakgrunn. I tillegg kommer utsendte arbeidstakere, som ikke er med i lønnsstatistikken. 
Analysene viser at samlet sett hadde 9 prosent lønn under den allmenngjorte minstesatsen, mens 
28 prosent lå nær minstesatsen. Blant ikke bosatte og nyankomne (D-nummer) 
arbeidsinnvandrere fikk hele 19 prosent lønn under minstesats og 38 prosent nær minstesatsen.

Bevis: Utdrag fra Fafo-notat 2022:07 om «Lønn i allmenngjorte bransjer, 2020» v/Elin 
Svarstad og Bjom Dapi, bilag 3

Arbeidstilsynet hadde på grunn av Covid-19 færre tilsyn en vanlig i næringen i 2020.12021 har 
Arbeidstilsynet gjennomført ordinært antall tilsyn på utsendte arbeidstakere, men færre enn 
normalt på norsk godstransport. Morten Lien i Arbeidstilsynet har i tabell tilsendt i epost 20. mai 
i år, oppsummert tilsynsaktiviteten i transportsektoren fra 2018 til 2021.1 tillegg har Morten 
Støver i Arbeidstilsynet sendt oversikt over tilsyn med allmenngjøringsforskriften for 
godstransport på vei i perioden 2020-april 2022.

Bevis: Tilsyn med allmenngjøring gods og turbil 2018 - 2021, bilag 4
Bevis: Tilsyn med allmenngjøring godstransport på vei 2020 - april 2022, bilag 5

Oversikten for 2018-2021 viser at det fortsatt avdekkes et betydelig antall brudd på 
bestemmelsene. Dette er andelen brudd i denne perioden

• I tilsyn med allmenngjort lønn på utenlandsk godstransport er det funnet brudd på 
bestemmelsen i 54 % av tilsynene i 2018, 36 % av tilsynene i 2019. 20% av tilsynene i 
2020 og 26% av tilsynene i 2021.

• I tilsyn med allmenngjort lønn på norsk godstransport er det funnet brudd på 
bestemmelsen i 11% av tilsynene i 2018,16 % av tilsynene i 2019, 15 % av tilsynene i 
2020 og 15% i 2021.
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• I tilsyn med allmenngjort diett på utenlandsk godstransport er det funnet brudd på 
bestemmelsen i 28% av tilsynene i 2018, 19 % av tilsynene i 2019 og 20 % av tilsynene i
2020. Det er ikke gjennomført tilsyn på allmenngjort diett på utenlandsk godstransport i
2021.

• I tilsyn med allmenngjort diett på norsk godstransport er det funnet brudd på 
bestemmelsen i 18% av tilsynene i 2018, 16 % av tilsynene i 2019,6 % av tilsynene i 
2020 og 3% i 2021.

I perioden 2020 - april 2022 ble det gjennomført 227 tilsyn med allmenngjøringsforskriften. I 27 
prosent av tilsynene ble det avdekket at arbeidsgiver ikke betalte lønn til utsendte arbeidstakere i 
samsvar med allmenngjøringsforskriften. Samlet sett var det brudd på lønnsbestemmelsene i 17 
prosent av tilsynene.

Yrkestrafikkforbundet gjennomførte i oktober 2021 en spørreundersøkelse blant utenlandske 
lastebilsjåfører på Statens Vegvesens kontrollstasjon ved Svinesund.

Bevis: Grenseundersøkelsen 2021, bilag 6

Undersøkelsen viste at sjåførene rekrutteres fra stadig lengre øst i Europa. 12019 utgjorde 
sjåfører fra Ukraina og Hviterussland 16% av de spurte. I 2021 var andelen nesten doblet til 30%, 
jf. lysbilde 4, 8, 10 og 24.

Lønningene er fremdeles svært lave. Gjennomsnittlig månedslønn har gått opp med 57 euro siden 
2019, men fortsatt tjener halvparten mindre enn 2 100 euro brutto, jf. lysbilde 15. Dette må sees i 
sammenheng med at de fleste oppgir å arbeide 10-12 timers arbeidsdager, jf. lysbilde 14, og 20- 
24 dager i måneden, jf. lysbilde 13. Andelen sjåfører med månedslønn under 2000 euro er størst 
blant sjåførene fra Ukraina, Hviterussland, Polen, Litauen og Tsjekkia, jf. lysbilde 26.

De aller fleste sjåførene oppgir at de har utført oppdrag innenlands i Norge i løpet av de siste 12 
månedene, jf. lysbilde 19.

14% svarer at de far norsk minstelønn når de kjører kabotasje i Norge. Blant de hviterussiske og 
ukrainske sjåførene er det bare henholdsvis 4% og 6% som svarer at de far norsk minstelønn når 
de kjører innenlands i Norge, jf. lysbilde 32.

Det vises for øvrig til forutsetningene i Ot.prp. nr 88 (2008-2009) side 27-29 og Innst. O. nr 131 
(2008-2009) side 10 og til Tariffhemndas praksis.

YS og LO legger til grunn at det fortsatt er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for 
å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innen 
næringen.
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Vm. Påstand

YS og LO ber tariffnemda om å fatte vedtak overensstemmende med følgende

påstand:

Forskrift av 10. mai 2021 nr. 2073 om allmetmgjøring av tariffavtaler for godstransport på vei 
videreføres i ny forskrift med endringer i §§ 2, 3, ny § 6, samt revidert lønnssats og ny minste 
døgnsats i henhold til Godsbilavtalen 2020-2022.

Denne begjæring er sendt pr. epost til post@nemdene.no

Oslo, 28.06.22

Håkon Angell, LO
advokat

mailto:post@nemdene.no
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Ar 2022, 10. og 11. mai, ble det
forhandlet om revisjon av
Godsavtalen mellom
Fellesforbundet pa den ene
side og Norges Lastebileier-
Forbund pa den andre side.

ENIGHETSPROTOKOLL

Til stede:

Fra Fellesforbundet

Ole Einar Adamsr0d, Erik 0vreseth, Asgeir Ripe, Morten Johannessen, John Olav
0yangen, Svein-Inge Benden, Arne Garvik

Fra Norges Lastebileier-Forbund

Geir A. Mo, Knut Gravrak, Harald 0vsthus, Karl Ivar Nilsen, Sverre Birkeland

Partene er enige om a gj0re f0lgende:

A. Endringer i overenskomsten

0KONOMI

Endring av §7.1 Minstehzmnssatser

Det gis et generelt tillegg til aile pa kr. 4,00 per time med virkning fra 1. april 2022.

Minstel0nnssatser for sjat0rer distribusjon / ncertransport gjeldende fra 1. april 2022:
0-3 ar kr. 30.888,50 per mnd. (kr. 189,50 per time)
3-6 ar kr. 31.214,50 per mnd. (kr. 191,50 per time)
6 + ar kr. 31.540,50 per mnd. (kr. 193,50 per time)

Minstel0nnssatser for sjat0rer gjeldende fra 1. juli 2022:
0-3 ar kr. 32.029,50 per mnd. (kr. 196,50 per time)
3-6 ar kr. 32.355,50 per mnd. (kr. 198,50 per time)
6 + ar kr. 32.681,50 per mnd. (kr. 200,50 per time)

bilag 2 s. 1/5
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Endring av § 7.2 Fagbrevtillegg

Satsen for fagbrev 0kes med kr. 2,- per time til kr. 11,- per time med virkning fra 1.
april 2022.

Endring av § 8.2 Produktiv tid (Langtransport)

Det gis et generelt tiIIegg til aile pa kr. 4,00 per time med virkning fra 1. april 2022.

Sats for produktiv tid for langtransportsjat0rer heves til kr. 122,66 per time med
virkning fra 1. april 2022. Satsene inkluderer det generelle tillegget.

Endring av § 9.1 L0nnstabeller (Verksted og renhold)

Det gis et generelt tiIIegg til aile pa kr. 4,00 per time med virkning fra 1. april 2022.

Satsene for Verkstedarbeidere, Hjelpearbeidere, Vaskere og Renholdspersonell
innvendig renhold heves med ytterligere kr. 7,00 per time med virkning fra 1. juli
2022.

Endring av § 3.4.2 Overtid

Matpengesatsen 0kes til kr 96,- med virkning fra 1. april 2022.

0VRIGE FORHOLD

§ 2.5. Spise-/hviletidsbestemmelser
Henvisningen til arbeidsmilj010vens § 51 erstattes med henvisning til
arbeidsmilj010vens § 10-9.

§ 4.1 Arbeidst0Y m.v.

Bedriften holder n0dvendig, firmamerket arbeidst0Y og vernefott0Y tilpasset arstiden
og arbeidsplass. Med n0dvendig arbeidst0Y menes tilpasset ordincsrt arbeidst0Y til
kvinner og menn der unisex-modell ikke er tilfredsstillende, varmet0Y, regnt0Y og
hansker. Det er en forutsetning at arbeidst0yet tilfredsstiller n0dvendige HMS-krav.
og at dette er praktisk mUlig og 0konomisk forsvarlig. Arbeidst0yet er bedriftens
eiendom. Utlevering skjer ved ansettelsen. Nytt arbeidst0Y utleveres ved innbytte av
utslitt.

Der hvor arbeidstaker utf0rer arbeid hvor arbeidet krever vernebriller. skal bedriften
tilby vernebriller med styrke til arbeidstakere som har et dokumentert behov for dette
og hvor vernebriller som benyttes utenpa ordincsre briller ikke gir hensiktsmessig
vern. Ncsrmere retningslinjer for ordningens praktisering. f.eks. utgiftsdekning.
arbeidets varighet mv., utarbeides pa den enkelte bedrift.
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Ny § 6.5 Tjenestepensjon

Norges Lastebileier-Forbund I NHO Logistikk og Transport og Fellesforbundet I
Yrkestrafikkforbundet vii understreke viktigheten av at de lokale partene en gang i
hver tariffperiode gjennomgar de etablerte bedriftsordningene, og hva disse gir i
tiIIegg til de ulike ytelser som folketrygden gir ved oppnadd pensjonsalder, ved
ufQlrhetosv. for de enkelte grupper av arbeidstakere. Pa bakgrunn av dette skal
partene dmfte behovet for a gjQlre endringer i de ordninger bedriften har. Fra
drQlftingene skal det settes opp protokoll.

§ 7 Distribusjon I Nc:ertransport
Bestemmelsens overskrift I tittel end res til"MinstelQlnnsbestemmelser for
godstransport".

Bestemmelsene nedenfor gjelder bade for kjQlring som begynner ved og er planlagt
avsluttet ved stasjoneringsstedet og som er uten overnatting, samt kjQlring med
planlagt overnatting og der den daglige arbeidstid ikke alltid kan begynne og slutte
ved stasjoneringsstedet.

Ny §7.3. Generelt

Ingen dQlgn pa flerdagsturer, med unntak av oppstarts- og avslutningsdQlgn skal
IQlnnesmed mindre enn 7, 5 timer pr dQlgn.

Dagens 7.3 blir 7.4

§ 8 Langtransport

8.2 Produktiv tid (Langtransport)

Bestemmelsen prolongeres frem til 30. juni 2022, og opphQlrer med virkning fra 1. juli
2022.

Endring av § 8.3 Passiv tid (Langtransport)

Bestemmelsen prolongeres frem til 30. juni 2022, og opphQlrer med virkning fra 1. juli
2022.

FQllgende endringer gjQlres i § 8 i for bindelse med at bestemmelsene om
langtransport opphQlrer med virkning fra 1. juli 2022:

§8-1, § 8-2, § 8-3, § 8-4, § 8-5 09 §8-6 opph"rer, 09 tas ut av overenskomsten. t
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§8-7,1. og 2. ledd blir ny § 7-6, og gis felgende tekst:

De ovenfor nevnte IQlnnssatser inkluderer lasting og lossing, vask av kjQlretQly
utvendig/innvendig, nQldvendig renhold i forbindelse med skiftavslutning samt daglig
vedlikehold og ettersyn som skal utfQlres i henhold til
sjatQlrhandbok/arbeidsinstruks/arbeidsplan.

Dersom transporten blir avbrutt eller sa langvarige opphold oppstar at sjatQlren
beordres hjem, IQlperminstelQlnnssatsene til sjatQlren ankommer avtalt sted for
fratreden, eventuelt hjem. Bedriften betaler utgifter til denne reisen. Tilsvarende
regler gjelder ved utreise.

§ 8-7, 3. ledd blir ny § 2-4 som utgar og erstattes med felgende tekst

Bedriften kan utligne arbeidstiden over 9 uker, dog saledes at den daglige arbeidstid
ikke overstrider 9 timer og ukentlig arbeidstid ikke overstiger 48 timer. Etter skriftlig
avtale mellom bedriften og den tillitsvalgte, kan overfor nevnte utligningstid utvides, jf.
AML § 10-5. Dette gjelder ogsa deltidsansatte forutsatt at dette fremgar av en pa
forhand oppsatt arbeidsplan

§ 8-8 Spesiell tilsigelse

Bestemmelsen opphQlrer, og tas ut av overenskomsten.

§ 8-9 Diett
Bestemmelsen blir ny § 7-5 uten end ringer.

Endring av § 10 Ikrafttreden og varighet
Denne overenskomsten gjelder fra 1. april 2022 til 31. mars 2024 og videre 1 - ett - ar
av gangen, hvis ikke en av partene sier den opp skriftlig med 2 - to - maneders
varsel.

Endring av § 11 Reguleringsbestemmelse for 2. avtalear

FQlrutlQlpet av 1. avtalear skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det
organ LO bemyndiger, om eventuelle IQlnnsreguleringer for 2. avtalear. Partene er
enige om at forhandlingene skal fQlres pa grunnlag av den Qlkonomiske situasjon pa
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtalear, samt pris- og IQlnnsutviklingen i 1.
avtalear.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtalear tas stilling til i LOs Representantskap, eller
det organ LO bemyndiger, og NHOs Representantskap.

Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjonen som har fremmet krav innen 14
- fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtalene
med 14 - fjorten - dagers varsel (dog ikke til utlQlPfQlr 1. april 2023).
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B. Generelt

Frafall av krav

Partene frafaller aile 0vrige krav i forbindelse med tarifforhandlingene 2022.

Uravstemming

Resultatet er anbefalt av begge parter og svarfrist for uravstemming er satt til den 22.
juni 2022 kl. 16.00.

Innretning og etterbetaling

L0nnsforh0yelsene gj0res ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften
f0r vedtakelsen. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg,
ubekvemstillegg, helligdagstillegg m.v. for arbeid utf0rt f0r vedtakelsen.

Oslo, 11. mai 2022

Norges Lastebileier-Forbund Fellesforbundet

~C0'c&~~
Harald 0vsthus

A ~ G(M,
Ole Einar AdamsreJd

bilag 2 s. 5/5



Elin Svarstad og Bjorn Dapi 

Lønn i allmenngjorte bransjer 2020 
 

Fafo-notat 2022:07 
  

bilag 3 s.1/9



Fafo-notat 2022:07 

2 

Fafo-notat 2022:07 
 
© Fafo 2022 
 
ISSN 0804-5135 
 
  

bilag 3 s.2/9



Lønn i allmenngjorte bransjer 2020 

3 

Innhold 

 
Sammendrag ...................................................................................................... 4 
1 Lønn i allmenngjorte bransjer ........................................................................... 6 

Lønnsstatistikken .................................................................................................................... 6 
Lønnsstatistikken omfatter ikke ........................................................................................... 8 
Avgrensninger og satser ......................................................................................................... 8 

2 Overnatting, servering og cateringvirksomheter ................................................ 9 
3 Byggeplasser i Norge ...................................................................................... 11 
4 Elektrofagene ................................................................................................ 13 
5 Skips- og verftsindustrien ............................................................................... 14 
6 Persontransport med turbil ............................................................................. 15 
7 Godstransport på vei ...................................................................................... 17 
8 Jordbruk og gartnerier ................................................................................... 18 
9 Fiskeindustribedrifter ..................................................................................... 20 
10 Renholdsbransjen ......................................................................................... 21 
 

bilag 3 s.3/9



Fafo-notat 2022:07 

4 

Sammendrag  

Notatet tar for seg lønnsfordelingen innenfor allmenngjorte bransjer og yrker høsten 
2020. Lønnsstatistikken fra september 2020 holdes opp mot lønnssatsene i de gjel-
dende vedtakende fra Tariffnemda på det tidspunktet. Lønnsstatistikken bygger på 
rapportering fra virksomheter i Norge, og lønningene de betaler sine lønnstakere. 
Statistikken omfatter ikke utsendte arbeidstakere. Innleide arbeidstakere fra beman-
ningsbyråer inngår i bemanningsbransjen, ikke de bransjene arbeidstakerne er utleid 
til. 

Tilnærmingen som er benyttet i notatet samsvarer med Jordfald m.fl. (2021), der 
tilsvarende beregninger er gjort for året 2018. De viktigste endringene fra 2018 til 
2020 er beskrevet underveis. Det er imidlertid viktig å bemerke at lønnsstatistikken 
for 2020, som er samlet inn høsten 2020, er preget av nedstengningene som følge av 
koronapandemien. Store deler av tjenesteytende sektor var nedstengt da lønnsopp-
lysningene ble samlet inn, noe som tidvis slår kraftig inn på antall lønnsforhold, og 
særlig i overnatting, servering og catering.  

Både de allmenngjorte satsene, og andelene som lå under eller rett over minste-
satsene, varierer mellom bransjene. Videre er det betydelig variasjon etter landbak-
grunn og hvor stor andel av arbeidstakerne som var bosatt eller ikke i de forskjellige 
områdene. Hovedinntrykket overlapper med bildet i 2018, men det er noen endringer 
i andelene som lå under, på eller over de allmenngjorte satsene. Noen områder har 
en redusert andel under allmenngjort sats, mens andre områder har økt andelen 
lønnsforhold under satsen.  

Andelene som ligger under minstesats varierer fra tre prosent av lønnsforholdene 
innenfor Skips- og verftsindustrien, til tretten prosent innenfor sist allmenngjorte 
område: Overnatting, servering og cateringvirksomheter. I Renhold er lønningene 
svært sammenpresset i den forstand at 86 prosent ligger på eller rett over den all-
menngjorte satsen. Det er en økning fra 79 prosent i 2018. 

Når det gjelder andelene lønnsforhold som ligger på eller rett over den allmenn-
gjorte satsen, er det også betydelige variasjoner mellom bransjene. I renholdbransjen 
(86 prosent), Fiskeindustribedrifter (65 prosent) og Overnatting, servering og cate-
ringvirksomheter (59 prosent) ligger den store majoritet på eller rett over minstesats. 
I den andre enden er Persontransport med turbil (11 prosent), Elektrofagene (10 pro-
sent) og Skips- og verftsindustrien (7 prosent) med lite innslag av lønnsforhold på 
eller rett over minstesatsen. Mønsteret ligner det som vises i Jordfald m.fl. (2021). 

Innslaget av utenlandskfødt arbeidskraft varierer mellom de allmenngjorte områ-
dene. I renholdbransjen var bare 12 prosent av arbeidsforholdene holdt av norsk-
fødte. Godt under halvparten av arbeidsforholdene i Overnatting, servering og cate-
ringvirksomheter, Jordbruk og gartnerier og i Fiskeindustribedrifter holdes av ar-
beidstakere som var født i Norge. På grunn av koronarestriksjonene er innslaget av 
ikke-bosatte lavere i de fleste bransjer i 2020 enn i 2018. Andelen av ikke-bosatte er 
høyest i Jordbruk og gartnerier (26 prosent), i Skips- og verftsindustrien (19 prosent) 
og i Fiskeindustribedrifter (17 prosent). 

I samsvar med Jordfald m.fl. er det at man hadde kjennetegn D-nummer som land-
bakgrunn og/eller at man var registrert som ikke-bosatt, benyttet som «proxy» for at 
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man nylig hadde ankommet Norge og var en fersk arbeidstaker. Disse to kjenneteg-
nene er i stor grad overlappende. Retter man søkelyset mot arbeidstakere som lå un-
der eller rett over allmenngjort sats, ser man at disse to kjennetegnene går igjen når 
det kom til å ligge under eller rett over allmenngjort sats. Dette er et trekk som opp-
rettholdes fra situasjonen i 2018. 
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1 Lønn i allmenngjorte bransjer 

Dette notatet analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder 
i året 2020 og er finansiert av Fellesforbundet. I notatet undersøker vi hvor mange 
arbeidsforhold som har lønn under, og hvor mange det var som lå på eller rett over 
allmenngjort sats. Dette er gjort innenfor områdene: Overnatting, servering og cate-
ringvirksomheter, Byggeplasser i Norge, Elektrofagene, Skips- og verftsindustrien, 
Persontransport med turbil, Gods på vei, Jordbruk og gartnerier, Fiskeindustribedrif-
ter og Renholdbransjen.  

For å ligge på eller rett over allmenngjort sats, er det satt en felles grense på 15 
prosent. Dersom allmenngjort sats var på 160 kroner i timen, betyr det at de som 
tjente fra 160 kroner til 184 kroner i timen lå på eller rett over (minstesats + opptil 15 
prosent). Tjente man 159 kroner var man under allmenngjort sats, og tjente man 185 
kroner eller mer lå man betydelig over allmenngjort sats (minstesats+15 prosent eller 
mer). Denne tredelingen er gjennomført konsekvent i samtlige allmenngjorte bran-
sjer, men ut fra de ulike satsene som Tariffnemda har fastsatt for hver bransje. 

Notatet er en oppfølging av, og i stor grad basert på, analysene som ble gjort for 
året 2018 i Jordfald m.fl. (2021)1. Både beregningsmetode og avgrensning av allmenn-
gjorte områder samsvarer med det som ligger til grunn i den rapporten. Til forskjell 
fra hva som var tilfellet i 2018, er tallgrunnlaget for 2020 preget av koronapandemien. 
Høsten 2020 var store deler av tjenesteytende sektor nedstengt som følge av ko-
ronarestriksjoner pålagt av myndighetene. Det gjenspeiles i antall lønnsforhold i 
flere av de allmenngjorte områdene. Spesielt gjelder dette for Overnatting, servering 
og cateringvirksomheter, men vi ser også utslag i andre områder.  

I den grad det er endringer å bemerke i timelønnsfordelingen fra 2018 til 2020 vil 
vi kommentere dette i teksten underveis, og da alltid med referanse til anslagene i 
Jordfald m.fl. (2021). 

Lønnsstatistikken 
SSBs lønnstatstikk for september 2020 er grunnlagene for analysene i dette notatet. 
Videre er følgende forutsetninger og definisjoner lagt til grunn: 

• Lønnsbegrepet som er benyttet er avtalt lønn. Avtalt månedslønn er utbetalt lønn 
ved tellingstidspunktet, det vil si. fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetan-
setillegg og andre faste personlige tillegg er med. Uregelmessige tillegg, bonus el-
ler overtid er ikke med i fastlønnsbegrepet.  

• Noen arbeidstakere jobber på timelønnslønnsbasis, noen på ukelønn, mens andre 
får fast månedslønn. SSB opererer kun med månedslønn i sin lønnsstatistikk. 
Overenskomstene i LO opererer oftest med timelønnssatser, og det samme gjøres 
i allmenngjøringsvedtakene. For å komme fram til timelønn legges det i analysene 
til grunn en heltidsekvivalent på 162,5 timer per måned (37,5 timer * 4,33 uker). 

 
1  Jordfald, B., Svarstad, E. & Nymoen, R. (2021). Hvem er de lavlønte? Fafo-rapport 2021:29. 
https://www.fafo.no/images/pub/2022/20804.pdf  
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Dette tilsvarer 1950 timer for et fullt årsverk, og er det samme som SSB bruker i 
sine analyser på lønnsstatistikken.  

• Arbeidstid som er lagt til grunn er avtalt arbeidstid per uke. Denne skal rapporteres 
inn månedlig av arbeidsgiver gjennom A-ordningen. I de første årgangene av A-
ordningen var det utfordringer med rapportering av arbeidstid som følge av endret 
metode for innrapportering. Særlig bestod utfordringene i at det for mange time-
lønte ikke ble rapportert stillingsprosent, i tillegg til at det for noen timelønte ble 
rapportert standardverdier på enten 0 eller 100. SSB forsøker å korrigere for dette 
i sin redigering av datamaterialet.2  

• Det er kun arbeidstakere som i telleåret var i aldersintervallet 20–60 år som er tatt 
med. De yngste er utelatt, fordi innslaget av lærlinger kan påvirke analysene.  

• Noen få arbeidstakere var registrert med mer enn 50 timer i avtalt arbeidstid i løpet 
av en uke. Disse er utelatt. 

• For å få best mulig avgrensninger til tariffområdene og de yrkene allmenngjø-
ringen omfatter, er Standard for næringsklassifisering (SN2007)3 brukt for næ-
ringsmessige avgrensninger og Standard for yrkesklassifisering (STYRK98)4 for å 
identifisere og avgrense yrker. 

• Lønnsstatistikken er samlet inn i september. Det er den allmenngjorte satsen som 
var gjeldene på dette tidspunktet som legges til grunn for sammenlikning.  

• For de allmenngjorte områdene er lønnsfordelingene gjort etter lønnstakerens 
landbakgrunn, og bosetningsstatus. Det finnes en del arbeidstakere som ikke har 
fått registrert landbakgrunn. Det betyr som oftest at de er nyankomne og har blitt 
utstyrt med et D-nummer. Et D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som 
kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge 
mindre enn seks måneder. Disse har betegnelsen D-nummer i figurene. Tilsva-
rende er det på lønnsdataene koblet på om man er registrert som bosatt eller ikke. 
At man har D-nummer og at man ikke er registrert som bosatt, fungerer begge som 
«proxy» for at man nylig har kommet til landet og slik sett er en fersk arbeidstaker. 
Det å ha D-nummer og å være ikke-bosatt er ikke gjensidig utelukkende kjenne-
tegn, de fleste - men ikke nødvendigvis alle – av de ikke-bosatte har også D-num-
mer.  

• I tillegg til D-nummer vises det tre kategorier av landbakgrunn: Norge, EU-Øst og 
Utenfor EØS. Gjennomgående har arbeidstakere fra våre nordiske naboland og de 
opprinnelige EU-landene (EU18) et lønnsnivå mer eller mindre tilsvarende det 
norskfødte har. Innslaget av lønnstakere fra disse landene er heller ikke stort in-
nenfor de allmenngjorte bransjene. EU-Øst gjenspeiler EU-utvidelsen i 2004, og er 
i denne sammenheng som oftest arbeidstakere som er født i Polen eller i ett av de 
baltiske landene. Utenfor EØS gjelder alle som er født utenfor EUs grenser, uav-
hengig om det er et asiatisk, europeisk, amerikansk eller afrikansk land. Flestepar-
ten av Utenfor EØS i de allmenngjorte bransjene er født i Asia. 

 
2  https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-
om-arbeidstid  
3 https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6 
4 https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7 
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Lønnsstatistikken omfatter ikke 
Per 2020 dekker lønnstatstikken lønnstakere i virksomheter i Norge, som også betyr 
at den ikke omfatter: 

• Selvstendig næringsdrivende 
• Utsendte arbeidstakere fra virksomheter i andre land som jobber på oppdrag i 

Norge. For eksempel fanger ikke statistikkgrunnlaget opp turbuss- eller godssjåfø-
rer som er ansatt i et utenlandsk transportfirma som utfører transportoppdrag i 
Norge. 

Videre er det ett annet forhold som også må nevnes: 

• Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer som jobber i en virksomhet som er 
omfattet av allmenngjøringsvedtaket, er ikke med i analysene. Vi har ikke data som 
viser hvor ansatte i bemanningsforetak er leid ut. Det vil si at for eksempel innleide 
til byggenæringen ikke er med i tallmaterialet for byggebransjen. 

 

Avgrensninger og satser 
Tabell 1 oppsummerer hvordan vi har avgrenset de allmenngjorte områdene i hen-
hold til nærings- og yrkeskoder, samt hvilke minstelønnssatser som gjaldt da lønns-
statistikken for 2020 ble samlet inn.  

Tabell 1 Oversikt over allmenngjorte områder, avgrensning i henhold til næringskoder (SN2007) og yrkesgrupper 
(STYRK 98), samt gjeldende minstesatser per. september 2020. 

Område 

Avgrensning 

Gjeldende timesats  
per 09/2020 

Næringskode 
(SN2007) 

Yrkeskode  
(STYRK98) 

Overnatting, servering og cateringsvirksomhet 55, 56 4, 5, 9 167,90 

Byggeplasser i Norge 41, 43 
(unntatt 43.21) 

6, 7, 8, 9 188,40 

Elektrofagene 43.21 6, 7, 8, 9 189,52 

Skips- og verftsindustriene 30.11, 33.15 6, 7, 8, 9 162,60 

Persontransport med turbil 49.392 8 158,37 

Godstransport på vei 49.41 8 175,95 

Jordbruk og gartnerier (*) 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 6, 9 123,15(**) 

128,65(***) 

143,05(****) 

Fiskeindustribedrifter 10.2, 10.411 8 183,70 

Renholdsbransjen 81.210 9 187,66 

(*) Lønnstakere over 18 år.  (**) Ansatt inntil 12 uker. (***) Ansatt mellom 12-24 uker. (****) Ansatt mer enn 6 måneder. 
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7 Godstransport på vei 

Arbeidstakere skulle ifølge Tariffnemdas vedtak av 1. juni 2019, ikke ha en timelønn 
under kr 175,95 kroner i timen. Det er denne satsen som er brukt i figur 7.1, og det 
gir følgende tre grupper lønnstakere. 

• Arbeidstakere som er kategorisert i Andel under minstesats hadde lavere timelønn
enn 176 kroner.

• Arbeidstakere som hadde en timelønn fra 176 til 202 kroner i timen er kategorisert
innenfor Minstesats+15 prosent.

• Arbeidstakere som hadde en timelønn på 203 kroner eller mer, er kategorisert in-
nenfor Minstesats + mer enn 15 prosent.

I næringen godstransport på vei (Nace 49.410), var det høsten 2020 registrert drøyt 
17 700 lønnsforhold innenfor yrkesfelt 8: Prosess og maskinoperatører, transportar-
beidere mv. (sjåføryrker). Disse utgjør datagrunnlaget bak figur 7.1. Utenlandske sjå-
fører som kjører for utenlandske transportselskaper, er ikke med i statistikkgrunnla-
get. 

Figur 7.1 Avtalt lønn per time. 2020. Antall lønnsforhold for sjåføryrker (STYRK98=8). Nace49.410. 20–60 år. Etter 
bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB lønnsstatistikk, egne beregninger. 

• 9 prosent lå under minstesats (rødt i figuren) og 28 prosent lå på eller rett over
minstesatsen (gult i figuren), mens 63 prosent hadde en timelønn på over 187 kro-
ner (grønt i figuren).

• Høyest andel som lå under minstesats var blant de ikke-bosatte (19 prosent). An-
delen med timelønn på eller rett over minstesatsen var også høy (38 prosent) for
ikke-bosatte lønnstakere.

• Omtrent 4 av 10 ikke-bosatte hadde et høyere lønnsnivå enn 202 kroner, mens 7
av 10 norskfødte hadde tilsvarende lønn.
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Utenfor EØS (n= 1023)
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Ikke-bosatte (n= 1823)

Bosetningsstatus

2020-Samlet (n= 17748)

Andel under minstesats Minstesats+15 prosent Minstesats+mer enn 15 prosent
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Tilsyn med allmenngjøring gods og turbil, 2018-2021 

2018 2019 2020 2021 Totalt 2018-2021 

Allmenngjort 
område 

Norsk/ 
utenlandsk 

Kontrollpunkt tittel Antall 
gjennomførte 
tilsyn 

Andel 
brudd 

Antall 
gjennomførte 
tilsyn 

Andel 
brudd 

Antall 
gjennomførte 
tilsyn 

Andel 
brudd 

Antall 
gjennomførte 
tilsyn 

Andel 
brudd 

Totalt antall 
gjennomførte 
tilsyn 

Totalt 
andel 
brudd 

Godstransport Utenlandsk Allmenngjøring godstransport på vei – 
diett for utsendte arbeidstakere 

25 28 % 32 19 % 10 20 % 0 67 22 % 

Allmenngjøring godstransport på vei - 
lønn for utsendte 
arbeidstakere 

24 54 % 33 36 % 15 20% 27 26 % 99 35 % 

Norsk Allmenngjøring norsk godstransport - 
diett 

96 18 % 89 16 % 62 6 % 36 3 % 283 13 % 

Allmenngjøring norsk godstransport - 
lønn 

151 11 % 132 16 % 110 15 % 47 15 % 440 14 % 

Turbil Utenlandsk Allmenngjøring persontransport med 
turbil - lønn for 
utsendte arbeidstakere 

39 77 % 16 25 % 0 0 16 25 % 

Allmenngjøring persontransport med 
turbil - kost og losji 
for utsendte arbeidstakere 

39 15 % 16 0 % 0 0 16 0 % 

Norsk Allmenngjøring persontransport med 
turbil - lønn for 
arbeidstakere i norske virksomheter 

24 0 % 13 31 % 3 2 42 10 % 

Allmenngjøring persontransport med 
turbil - kost og losji 
for norske arbeidstakere 

18 11 % 9 11 % 1 2 30 10 % 

Totalsum 240 27 % 198 25 % 130 17 % 76 16 % 644 23 % 
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Tilsyn med allmenngjøring – Godstransport på vei 

Arbeidstilsynet  fører  rutinemessig  kontroll  med  virksomhetenes  etterlevelse  av  allmenngjørings‐

regelverket i tilsynene innen godstransport på vei. Ett eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 227 tilsyn 

i perioden 2020–dd 2022. Alle tilsyn har i tillegg fulgt opp andre tema. 

For å gi et innblikk i funn fra Arbeidstilsynets tilsyn i denne sammenheng, er det naturlig å ta utgangs‐

punkt i disse kontrollpunktene: 

1. «Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for

godstransport på vei?»

2. «Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakerne får utbetalt diett for transportoppdraget?»

3.  «Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for

utsendte arbeidstakere som utfører godstransport på vei?»

Kontrollpunktene er hjemlet i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for

godstransport på vei av 05.11.2015, § 2, 3 og 5.

I tabellen nedenfor ser vi for hvert kontrollpunkt gjennomsnittlig andel brudd (brudd per kontrollerte 

forhold), antall  tilsyn, samt  reaksjoner. Resultatene gjelder  tilsyn gjennomført  i perioden 2020– dd 

2022. 

Kontrollpunkt  Andel brudd  Tilsyn  Reaksjoner 

1. Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskrift om
allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei?

17 %  181  29 

2. Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakerne får utbetalt
diett for transportoppdraget?

6 %  108  6 

3. Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskrift om
allmenngjøring av tariffavtaler for utsendte
arbeidstakere som utfører godstransport på vei?

27 %  44  8 

Totalsum  14 %  227  43 
* Antall tilsyn som har kontrollert minst ett av kontrollpunktene i tabellen. 

Av tabellen fremgår det at Arbeidstilsynet i omtrent 14 % av tilsynene finner avvik knyttet til allmenn‐

gjøringsregelverket. Både frekvens på kontroll og andelen brudd på kontrollpunktene varierer. 

Det  er  ikke  nødvendigvis  et  én‐til‐én‐forhold mellom  brudd  og  reaksjoner,  da  brudd  kan  inngå  i 

samlepålegg etter en nødvendighetsvurdering gjort i tilsynet. 
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Yrkestrafikkforbundet
Grenseundersøkelsen 2021
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Om rapporten • Årets undersøkelse baseres på 313 svar
som er samlet inn fra lastebilsjåfører
på Svinesund.

• Merk: Det ble i større grad enn tidligere
observert at sjåfører ringte opp deres
arbeidsgiver når de skulle fylle ut sine
svar på undersøkelsen. Et viktig aspekt
å ta i betraktning når man leser
resultatene.

bilag 6 lysbilde 2/60



Executive
Summary
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OPPSUMMERING

• Polske og Ukrainske sjåfører utgjør 42 % av respondentene i undersøkelsen. 

 Sammenliknet med 2019, utgjør dette 6 % høyere andel sjåfører fra Ukraina, 5 % færre respondenter fra 
Polen. 

 En høyere andel av sjåførene representert i undersøkelsen enn tidligere er fra Hviterussland og Ukraina. 
Fra 2017 til 2019 var også andelen ukrainske sjåfører gruppen med størst økning blant nasjonalitetene 
(+8%). Resultatene indikerer at arbeidsgivere fra land i Europa (spesielt Litauen og Polen) i større grad 
enn tidligere henter arbeidskraft fra Hviterussland, og fortsetter trenden med å hente sjåfører fra 
Ukraina. 

• Flest biler registrert i Polen, Litauen og Sverige

 Denne fordelingen viste også resultatene i 2019. Sammenliknet med 2019, har Polen et lavere antall 
registrerte biler enn tidligere. En økning i antall registrerte biler i Litauen og Sverige. 

 Ukraina og Hviterussland har høyere andel registrerte biler utenfor sin landegrense. I stor grad viser 
resultatene at Hviterussere har arbeidsgiver i Litauen. Ukrainske sjåfører ser i størst grad ut til å ha 
arbeidsgivere i Polen og Litauen. 
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OPPSUMMERING

Kabotasje: 

• Totalt svarer 92 % av respondentene i undersøkelsen at de har hatt oppdrag innenlands i Norge i løpet av de siste 12 
måneder. Sjåfører fra Litauen og Romania oppgir å ha flest oppdrag innenlands per sjåfør. 

• 33 % svarer at de har kjennskap til at de har krav på norsk  minstelønn når de kjører oppdrag innenlands i Norge. Kun 14 % 
av sjåførene oppgir at de mottar den norske minstelønnen når de kjører oppdrag innenlands i Norge. 

 Av de 14 % som mottar norsk minstelønn, svarte 81 % av disse at de hadde kjennskap til kravet. 
 Sjåfører fra Sverige, Tyskland og Polen oppga at de hadde størst kjennskap til kravet – det er også disse 

nasjonalitetene der høyest andel oppgir at de mottar norsk minstelønn. 
 Av de som svarer at de har utført relativt mange oppdrag i Norge (mer enn 40 oppdrag), har 15 % av disse 

kjennskap til kravet, 12 % svarer at de mottar minstelønn. 
 Høyere kjennskap blant sjåfører med færre oppdrag (Under 40), der 33 % oppgir kjennskap til kravet, men kun 13 % 

som oppgir at mottar minstelønn. 

 Blant sjåførene med relativt mange oppdrag oppgir 26 % at de mottar lavere lønn for oppdrag i Norge, 
sammenliknet med andre land. 
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OPPSUMMERING

Lønn: 

• Totalt sett indikerer resultatene et høyere lønnsnivå sammenliknet med 2019. 
 9 % fler av sjåførene plasserer seg på et månedlig bruttolønnsnivå mellom 2000-2500, sammenliknet 

med 2019. 
 Totalt ser vi en økning i gjennomsnittslønnen med 57 euro i måneden fra 2019. 
 Med unntak av Polen, vises også en positiv utvikling i lønnsnivået blant nasjonalitetene i undersøkelsen 

(med sammenlikningsgrunnlag fra 2019). 

Ser tydelige forskjeller i lønnsnivået blant nordligere og sørligere land i Europa. 
 Svenske og Tyske sjåfører ser ut til å ha høyest lønnsnivå der ingen sjåfører fra disse landene oppgir å 

tjene under 2100 euro i måneden. 
 Blant nasjonalitetene med lavest lønnsnivå, utpekes spesielt Polen, Hviterussland og Ukraina. En høy 

andel av bilene i disse landene er registrert i Polen eller Litauen. 
 Polske sjåfører får i minst grad betalt for ventetid i Norge. I tillegg oppgir kun 60 % av polske at de blir 

betalt for all kjøring. 

Ser vi på respondentene kategorisert i de ulike månedlige bruttolønn gruppene vises også
 En klar sammenheng mellom om man får betalt for ventetid og månedslønn, der sjåførene med 

høyere lønnsnivå oppgir at de får betalt for ventetid i Norge. 
 Ser også at de som har lavere månedslønn også oppgir at de i større grad får lavere lønn for 

transportoppdrag i Norge, sammenliknet med andre land. 
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Om 
respondentene  I denne delen av rapporten 

kartlegges informasjon om 
respondenten. Totale resultater blir 
fremstilt for å få et inntrykk av 
helhetsbilde av resultatene. 

 Resultatene inkluderer data fra 2021 
og 2019. Dette vil gi en indikasjon på 
hvordan utviklingen har vært på de 
ulike områdene.
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NASJONALITETER

21%
Polen 21%

Ukraina

Nasjonaliteter som i størst grad er representert i undersøkelsen

9 %
Romania

9 %
Hviterussland

8 %
Sverige

Gradering
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NASJONALITETER
Andel respondenter per nasjonalitet og utvikling blant representerte nasjonaliteter fra 2019
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NASJONALITETER

Polen er ikke lenger landet som alene er representert med flest andel 
av sjåførene (27% av respondentene i 2017 og 2019). 

Høyest utvikling blant nasjonalitetene: 

• En høyere andel av respondentene er fra Hviterussland (+7%) og 
Ukraina (+6%) i år enn i 2019. Fra 2017 til 2019 var også andelen 
ukrainske sjåfører gruppen med størst økning blant nasjonalitetene 
(+8%)

Høyest negativ utvikling blant nasjonalitetene: 

• En lavere andel av sjåførene blant respondentene er fra Russland 
og Polen, der vi ser en nedgang med 5% sammenliknet med 2019. En 
reduksjon i andel sjåfører også fra Litauen og Latvia (-3%)

Land Utvikling fra 2019 
(%) 

Hviterussland 7 %
Ukraina 6 %
Sverige 3 %
Tsjekkia 3 %

Romania 1 %
Estland 1 %
Finland 1 %

Nederland 1 %
Kroatia 1 %
Belgia 0 %
Spania 0 %

Østerrike 0 %
Makedonia 0 %

Tyskland 0 %
Ungarn 0 %
Bosnia -1 %

Danmark -1 %
Annet -1 %

Slovakia -1 %
Filippinene -2 %

Serbia -2 %
Latvia -2 %

Litauen -3 %
Bulgaria -3 %
Russland -5 %

Polen -5 %

Tabellen viser utviklingen blant sjåførenes nasjonalitet representert i 
undersøkelsen fra 2019.  
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LAND BILEN ER REGISTRERT I
Andel respondenter per land bilen er registrert i

• Totalt sett er flest biler registrert i Polen (30%) og i Litauen (16%). 
• Merk at vi i undersøkelsen har 66 sjåfører fra Ukraina, men kun 3 biler som er registrert i landet. 
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LAND HENGER ER REGISTRERT I
Andel respondenter per land bilen er registrert i
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ARBEIDSDAGEN
Basert på påstanden: «Hvor mange dager jobber du per måned?»
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ARBEIDSTIMER
Basert på påstanden: «Hvor mange timer er din 
arbeidsdag?»

Basert på påstanden: «Hvor mange timer kjører du om 
dagen?»
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MÅNEDTLIG BRUTTOLØNN
Grafen viser hva sjåførene oppgir at de har i brutto gjennomsnittlig månedslønn i euro

5%

2%
3%

1% 1%

3%

1%

5%

2%

4%

6%

5%

3%

7%

2%

10%

3% 3%
2%

3% 3%

1%

2% 2%

1%

2%

1%
0%

1% 1%
2%

13%

3% 3%

1% 2% 1%

3% 3% 2%

5%
5%

7%

4% 4%

7%
6%

8% 8%

5%

3%

4%

2% 2%
1%

0% 1%

2%

0% 0% 0% 1%
0%

4%

2% 1% 1%
2%

1% 1%

3%

1%

2%
3%

5%

3% 3%

5%
4%

11%

6%

5%

6% 6%

8%

1% 2% 2%
1%

3%

0%

1%
1% 1%

2%

6%

0%

5%

10%

15%

Under
600

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 Over
3500

2017 2019 2021

Snitt lønn 2021 2029 euro

Snitt lønn 2019 1972 euro 

Snitt lønn 2017 2007 

• Merk: I 2017 har totalt sett 13 % har lønn over 3500 per måned. 
Norske sjåfører inngår i resultatet, som utgjør 26 % av 
respondentene som har lønn over 3500. 
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ALDER OG ANSETTELSESFORM

Alder Ansettelsesform

Grafene representer aldersfordelingen og ansettelsesformen på respondentene
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Oppdrag til og 
innenlands Norge
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OPPDRAG TIL NORGE
Antall oppdrag utført totalt til Norge i løpet av de siste 12 måneder
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OPPDRAG INENNLANDS I NORGE
Antall oppdrag utført innenlands i Norge i løpet av de siste 12 måneder
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KJENNSKAP TIL LØNNSKRAVET VED TRANSPORT I NORGE
Vet du at når du kjører innenlands i Norge har du rett på norsk 
minstelønn (185.50 NOK/ 18 euro i timen)? 

Får du norsk minstelønn når du kjører innenlands i 
Norge? 
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LØNN FOR TRANSPORTOPPDRAG I NORGE

Får du høyere, lavere eller lik lønn for 
transportoppdrag i Norge, sammenliknet med 
andre land du kjører i?

Får du betalt for ventetid i Norge (for eksempel 
ventetid for lasting og lossing, overnatting, ventetid 
på oppdrag ut av landet)?

Får du betalt for kjøring til lastested 
for godset?
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Hypotese
«Sjåførene hentes i større stadig lenger øst i Europa, på bakgrunn av at sjåførene i EU er blitt for dyre.»

bilag 6 lysbilde 22/60



Vi ser nærmere på: 
• Utvikling blant nasjonaliteter representert i 

undersøkelsen og land bilen er registrert i

• Lønnsnivået for 2021 

• Utvikling i lønnsnivå for nasjonaliteter representert i 
2021 og 2019. 

 For å se nærmere på hypotesen, benytter vi nasjonalitetene 
i undersøkelsen der 10 eller flere sjåfører er representert i 
hver gruppe. Gjelder følgende land: 

• Ukraina (66) 

• Polen (65)

• Romania (30)

• Hviterussland (27) 

• Sverige (25)

• Tjekkia (13) 

• Tyskland (12) 

• Litauen (11) 

«Sjåførene hentes stadig lenger øst i 
Europa, på bakgrunn av at sjåførene 
i EU er blitt for dyre.»
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UTVIKLING BLANT NASJONALITETER OG BILER REGISTERT
Grafen viser utvikling blant nasjonalitetene med 10 eller fler respondenter i undersøkelsen. 

Grafen viser utvikling blant andel registrerte biler

• Hviterussland og Ukraina er 
nasjonalitetene som i større 
grad enn tidligere er 
representert i undersøkelsen. 
Merk at disse landene har 
svært få biler registrert i egne 
land. Kan gi en indikasjon på 
at sjåfører fra disse landene 
har arbeidsgivere utenfor 
eget hjemland. 

• Tyske og Litauiske sjåfører er i 
lik eller mindre grad 
representert blant 
nasjonalitetene, men har i år 
høyere andel registrerte biler. 
Kan gi en indikasjon på at at 
disse henter mer arbeidskraft 
ute. 
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LAND BILEN ER REGISTRERT I

# Hviterussland Litauen Polen Romania Sverige Tsjekkia Tyskland Ukraina

2021 (2019)

Litauen 
74 %

Litauen 
82 % (79%)

Polen 
92 % (88%)

Romania
38 % (46%)

Sverige 
100 % (93%)

Tsjekkia 
62 %

Tyskland
83 % (67%)

Polen 
42 % (49%)

Polen 
9 % 

Sverige
18 % (16%)

Slovakia
2 % Sverige 

38 % (25%)
Tyskland 

23 %
Belgia 

8 % 
Litauen 

37 % (38%)

Hviterussland
4 %

Sverige 
2 % (1%)

Tyskland
7 % 

Sverige 
8 %

Østerrike 
8 % (17%)

Latvia 
7 % (6%)

Danmark
4 %

Tyskland 
3% (5%)

Danmark 
3 %

Østerrike 
8 %

Estland
5 % (4%)

Tsjekkia 
4 %

Annet 
2 %

Estland 
3 %

Ukraina 
5 %

Slovakia 
3 %

Slovakia
3 %

Annet 
3 % (8%)

Annet
2 %

Tabellen representerer landet bilen er registrert i fordelt på nasjonalitet. 

• Hviterussland, Ukraina og Romania er landene der størst andel av bilene er registrert i utlandet. 
 Hviterussiske og Ukrainske sjåfører har i stor grad arbeidsgiver i Litauen eller Polen. For Ukraina viser resultatene en relativ 

liten reduksjon i andel registrerte biler fra disse landene. 

• Romania har en høyere andel registrerte biler fra Sverige enn tidligere.
 Indikerer at svenske arbeidsgivere henter en høyere andel av sine sjåfører i Romania enn tidligere.  

*Ingen sammenlikning for Hviterussland og Tsjekkia fra 2019 da disse hadde få antall respondenter i 2019
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LØNN
Grafen viser månedlig bruttolønn i euro fordelt på nasjonalitetene. 

Lønnsnivået varierer mellom nordlige og østlige land i Europa. 

 Høyest lønnsnivå vises hos svenske sjåfører, der 55 % oppgir å tjene en månedlig bruttolønn over 3000 euro i 
måneden. Merk at ingen av sjåførene i fra Sverige eller Tyskland oppgir å tjene under 2000 euro i måneden.  

 Lavest lønnsnivå for polske, hviterussiske og ukrainske sjåfører. 
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UTVIKLING I LØNNSNIVÅ
Utvikling i brutto månedslønn for nasjonalitetene der 10 eller fler sjåfører var representert i undersøkelsen i 2021 og 2019.

• Resultatene viser en positiv utvikling i lønnsnivået hos alle nasjonaliteter, med unntak av Polen.
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Oppsummering

«Sjåførene hentes stadig lenger sør i Europa, på 
bakgrunn av at sjåførene i EU er blitt for dyre.»

• Totalt sett viser resultatene at en høyere andel enn tidligere av 
sjåførene har nasjonaliteter hvor landet ikke er en del av EU 
(Hviterussland og Ukraina). I stor grad henter arbeidsgivere fra 
Litauen og Polen arbeidskraft fra Hviterussland og Ukraina. 

 Ser vi på lønnsnivået hos disse landene, er Hviterussland og 
Ukraina blant landene som oppgir lavest lønnsnivå i måneden. 

• Ser vi på sammenhengen mellom nasjonalitet og hvor bilen er 
registrert, viser resultatene at arbeidsgivere i de ulike landene 
henter arbeidskraft i stor grad som tidligere. Sverige utpeker seg 
noe sammenliknet med tidligere, da svenske arbeidsgivere nå ser 
ut til å hente mer arbeidskraft fra Romania enn tidligere. 

 Kan ha hatt en positiv effekt på lønnsnivået hos romanske 
sjåfører, der vi ser at romanske sjåfører har høyere lønnsnivå enn 
tidligere. Positiv utvikling i månedlig lønnsnivå, synliggjøres 
derimot blant de fleste nasjonaliteter, med unntak av polske 
sjåfører. 
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Hypotese
• «Utenlandske arbeidsgivere betaler ikke norsk minstelønn. Dette fører til dårlig 

konkurranse vilkår for norsk bedrifter.» 

• Bakgrunn: 

Sjåfører som utfører oppdrag innenlands i Norge har krav på norsk minstelønn når de 
utfører oppdrag innenlands i Norge. 
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OVERORDNET – MOTTAR NORSK MINSTELØNN

14%

54%

31%

Ja

Nei

Vet ikke

• Basert på påstanden: «Får du norsk minstelønn når du 
kjører innenlands i Norge?» 

Basert på alle respondenter i undersøkelsen. 

Kun 14 % av respondentene oppgir at 
de får norsk minstelønn når de kjører 
innenlands i Norge. 
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33%

38%

28%

Ja

Nei

Vet ikke

• Basert på påstanden: «Vet du at når du kjører innenlands i 
Norge har du krav på norsk minstelønn (185.50 NOK/ 18 euro i 
timen)?»

OVERORDNET – KJENNSKAP TIL NORSK MINSTELØNN 
Basert på alle respondenter i undersøkelsen. 

En høyere andel har kjennskap til kravet om 
norsk minstelønn enn andelen som mottar 
norsk minstelønn. 

• 33 % svarer at de kjenner til kravet

 Av disse svarer 1 av 3 at de mottar norsk 
minstelønn. 2 av 3 oppgir at de ikke mottar/ikke 
vet om de mottar norsk minstelønn når de kjører 
innenlands. 

 Blant de 14 % av sjåførene som mottar norsk 
minstelønn, svarte 81 % at de hadde kjennskap til 
kravet. 14 % svarte at de mottar norsk minstelønn, 
men at de ikke har kjennskap til kravet om norsk 
minstelønn.

 Kjennskap og om de mottar minstelønn ser ut til å 
ha en sammenheng, allikevel mottar ikke alle som 
har denne kjennskapen minstelønnen. 
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FILTRERT PÅ NASJONALITETER

23% 27% 37% 30%

70%

15%
45%

22%

54% 36% 21% 47%

22%

46%

27%
47%

23% 36% 42%
23% 9%

38% 27% 31%

0%

50%

100%

Hviterussland
(n=27)

Litauen (n=11) Polen (n=65) Romania
(n=30)

Sverige (n=25) Tsjekkia (n=13) Tyskland (n=12) Ukraina (n=66)

Ja Nei Vet ikke

Sjåførenes kjennskap til norsk minstelønn når de kjører i Norge: 

«Får du norsk minstelønn når du kjører innenlands i Norge?» 

4% 9% 11% 10%

48%

8% 18% 6%

73% 55% 53% 57%

30%

38%
36% 67%

23%
36% 37% 33% 22%

54% 45%
27%

0%

50%

100%

Hviterussland
(n=27)

Litauen (n=11) Polen (n=65) Romania
(n=30)

Sverige (n=25) Tsjekkia (n=13) Tyskland
(n=12)

Ukraina (n=66)

Høyest andel med 
kjennskap: 

1. Sverige - 70% 
2. Tyskland – 45 % 
3. Polen – 37 %

Høyest andel som mottar

1. Sverige – 48 %
2. Tyskland – 18 % 
3. Polen – 11 % 
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FILTRERT PÅ LAND BILEN ER REGISTRERT I

20%
6% 10% 17%

29%
11%

60%
71% 59% 50% 34%

50%

20% 23% 32% 33% 37% 39%

0%

50%

100%

Estland (n=17) Litauen (n=49) Polen (n=90) Romania (n=12) Sverige (n=42) Tyskland (n=20)

Ja Nei Vet ikke

«Får du norsk minstelønn når du kjører innenlands i Norge?» 

Sjåførenes kjennskap til norsk minstelønn når de kjører i Norge: 

47%
23% 30% 33%

56%
39%

20% 56%
30%

58%
27%

39%

33%
21%

41%

8% 17% 22%

0%

50%

100%

Estland (n=17) Litauen (n=49) Polen (n=90) Romania (n=12) Sverige (n=42) Tyskland (n=20)

Ja Nei Vet ikke

Høyest andel med 
kjennskap: 

1. Sverige - 56% 
2. Estland – 47  % 
3. Tyskland – 39 %

Høyest andel som mottar

1. Sverige – 29 %
2. Estland - 20 %
3. Romania  – 17 % 
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FILTRERT PÅ ANTALL OPPDRAG I NORGE

13% 12%

54% 61%

32% 27%

0%

50%

100%

Under 40 oppdrag 40+ oppdrag

Ja Nei Vet ikke

Får du norsk minstelønn når du kjører innenlands i Norge?: 

• Under 40 oppdrag: n=221
• 40+ oppdrag: n=33

33%

15%

41%

42%

26%
42%

0%

50%

100%

Under 40 oppdrag 40+ oppdrag

Ja Nei Vet ikke

Sjåførenes kjennskap til norsk minstelønn når de kjører i Norge: 

• Sjåfører med flest oppdrag innad i Norge har minst kjennskap til kravet om minstelønn. Kun 
15 % svarer at de har kjennskap til kravet. I motsetning kjenner 33 % av sjåfører med færre 
oppdrag til kravet. 

• Kjennskap til kravet, ser ikke ut til å ha en effekt på om man mottar minstelønnen eller ikke 
blant disse gruppene. 
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FILTRERT PÅ MÅNEDSLØNN

10% 7% 4% 11%
27% 38%

52% 69% 64% 53%
46% 34%

38%
24% 32% 36% 27% 28%

0 %

20 %

40 %
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100 %

Under 1000 1000-1500 1600-2000 2100-2500 2600-3000 Over 3000

Ja Nei Vet ikke

«Får du norsk minstelønn når du kjører innenlands i Norge?» 

24% 19% 22% 36% 35%
69%

38% 51% 42%
34% 38%

22%38% 30% 36% 30% 27%
9%

0 %

50 %

100 %

Under 1000 1000-1500 1600-2000 2100-2500 2600-3000 Over 3000

Ja Nei Vet ikke

Sjåførenes kjennskap til norsk minstelønn når de kjører i Norge: 

Høyest andel med 
kjennskap: 

1. Over 3000 - 69% 
2. 2100-2500 – 36  % 
3. 2600-3000 – 35 %

Høyest andel som mottar:

1. Over 3000 – 38 %
2. 2600-3000- 27 %
3. 2100-2500 – 11 % 
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Oppsummering

«Utenlandske arbeidsgivere betaler ikke norsk minstelønn. 
Dette fører til dårlig konkurranse vilkår for norsk bedrifter.»

 Kun 14 % av sjåførene mottar norsk minstelønn. Gir en 
indikasjon på at en stor andel av arbeidsgiverne ikke 
betaler norsk minstelønn til sine sjåfører.

• Totalt sett, gir resultatene en indikasjon på en sammenheng i 
kjennskap til kravet og mottak av minstelønn. 81 % av de som 
mottar norsk minstelønn oppga at de hadde kjennskap til 
kravet. I motsetning svarer 21 % av de som ikke mottar norsk 
minstelønn, at de hadde kjennskap til det. 

 Merk: Kun en indikasjon – ingen klar trend: 33 % har kjennskap 
til kravet, kun 14 % oppgir at de mottar norsk minstelønn. Dette 
synliggjøres også blant gruppene. 

• Svenske og Estlandske arbeidsgivere betaler høyest andel av 
sine sjåfører minstelønnen. Dette er også sjåførene med 
høyest andel kjennskap til kravet. Derimot viser resultatene at 
tyske, litauiske og polske arbeidsgivere betaler i minst grad sine 
sjåfører denne minstelønnen (selv med relativt høy kjennskap 
til minstelønnen). 
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Månedslønn 
og norsk 
minstelønn
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MÅNEDSLØNN – Filtrert på antall oppdrag til Norge

65%

87%

73%

74%

62%

77%

35%

13%

27%

26%

38%

23%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Under 1000

1000-1500

1600-2000

2100-2500

2600-3000

Over 3000

Under 40 Over 40

Ingen klar trend mellom 
antall oppdrag inn til 
Norge og månedslønn

Under 40 oppdrag: n=221
40+ oppdrag: n=33

Basert på påstanden: «Hvor mange oppdrag har du utført totalt til Norge i løpet av de siste 12 månedene?»
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MÅNEDSLØNN – Filtrert på antall oppdrag innenlands i Norge

84%

94%

86%

84%

88%

89%

16%

6%

14%

16%

12%

11%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Under 1000

1000-1500

1600-2000

2100-2500

2600-3000

Over 3000

Under 40 Over 40

Ingen klar trend mellom 
antall oppdrag innenlands 
i Norge og månedslønn

Under 40 oppdrag: n=221
40+ oppdrag: n=33

Basert på påstanden: «Hvor mange oppdrag har du utført innenlands i Norge i løpet av de siste 12 månedene?»
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MÅNEDSLØNN – Filtrert på lønn for kjøring til lastested

67%

70%

83%

90%

85%

88%

14%

12%
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0%
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14%

16%

11%

6%

15%

13%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Under 1000

1000-1500

1600-2000

2100-2500

2600-3000

Over 3000

Ja, jeg får betalt for all kjøring Nei, jeg får kun betalt for kjøring med last

Jeg får redusert lønn når jeg kjører for å hente gods Vet ikke

Basert på påstanden: «Får du betalt for kjøring til lastested for godset?»

Mild sammenheng mellom 
om man får betalt for 
kjøring til lastested og 
månedslønn.

bilag 6 lysbilde 40/60



MÅNEDSLØNN – Filtrert på lønn for ventetid

41%

44%

62%

73%

75%

94%

23%

42%

22%

10%

14%

32%

14%

16%
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2%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Under 1000

1000-1500

1600-2000

2100-2500

2600-3000

Over 3000

Ja Nei Vet ikke Annet

Basert på påstanden: «Får du betalt for ventetid i Norge (for eksempel ventetid for lasting og lossing, 
overnatting, ventetid på oppdrag ut av landet)?»

Ser en klar sammenheng 
mellom om man får betalt 
for ventetid og 
månedslønn.
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MÅNEDSLØNN – Filtrert på transportoppdrag i Norge

50%

70%

85%

74%
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84%

30%
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Under 1000

1000-1500
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Lik lønn Lavere lønn Høyere lønn

Basert på påstanden: «Får du høyere, lavere eller lik lønn for transportoppdrag i Norge, sammenliknet med andre land du 
kjører i?» 

Ser at de som har lavere 
månedslønn også oppgir 
at de i større grad får 
lavere lønn for 
transportoppdrag i Norge, 
sammenliknet med andre 
land.
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MÅNEDSLØNN – Filtrert på kjennskap til kravet om minstelønn

24%

19%
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36%

35%
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Ja Nei Vet ikke

Basert på påstanden: «Vet du at når du kjører innenlands i Norge har du sett på norsk minstelønn (185.50 NOK/18 euro i timen)?»

Sjåfører med høyere lønn 
har også større kjennskap 
til norsk minstelønn.
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MÅNEDSLØNN –Filtrert på om man mottar norsk minstelønn
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Ja Nei Vet ikke

Basert på påstanden: «Får du norsk minstelønn når du kjører innenlands i Norge?» 

Sjåfører med en 
månedslønn større enn 
2600 Euro får også i høyere 
grad norsk minstelønn når 
de kjører innenlands i 
Norge.
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MÅNEDSLØNN –Filtrert på arbeidstimer per dag
Basert på påstanden: «Hvor mange timer er din arbeidsdag?»
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Ingen tydelig trend blant 
antall arbeidstimer og 
lønnsnivå. 
Med unntak av sjåfører 
med bruttolønn over 3000 i 
måneden, oppgir høyest 
andel av sjåførene at de 
arbeider 12 timer om 
dagen. Merk: Høyest andel 
av sjåfører med lønn over 
3000 oppgir å arbeide 10 
timer om dagen. 
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LØNN FOR OPPDRAG I NORGE – Filtrert på antall oppdrag innenlands i Norge 

«Vet du at når du kjører innenlands i 
Norge har du rett på norsk 
minstelønn (185.50 NOK / 18 euro i 
timen)?»

«Får du høyere, lavere eller lik lønn 
for transportoppdrag i Norge, 
sammenliknet med andre land du 
kjører I?» 

«Får du norsk minstelønn når du 
kjører innenlands i Norge?» 
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Under 40 oppdrag: n=221
40+ oppdrag: n=33
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NASJONALITET I denne delen av rapporten ser vi nærmere på 
nasjonaliteter der 10 eller fler sjåfører er representert. 

Dette gjelder følgende land: 

• Ukraina (66) 

• Polen (65)

• Romania (30)

• Hviterussland (27) 

• Sverige (25)

• Tsjekkia (13) 

• Tyskland (12) 

• Litauen (11) 
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BRUTTOMÅNEDSLØNN
Grafen viser månedlig bruttolønn i euro fordelt på nasjonalitetene. 
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LAND BILEN ER REGISTRERT I

# Hviterussland Litauen Polen Romania Sverige Tsjekkia Tyskland Ukraina

1 Litauen 
74 %

Litauen 
82 %

Polen 
92 %

Romania
38 %

Sverige 
100 %

Tsjekkia 
62 %

Tyskland
83 %

Polen 
42 %

2 Polen 
9 % 

Sverige
18 %

Slovakia
2 % Sverige 

38 %
Tyskland 

23 %
Belgia 

8 % 
Litauen 

37 %

3 Hviterussland
4 %

Sverige 
2 %

Tyskland
7 %

Sverige 
8 %

Østerrike 
8 %

Latvia 
7 %

4 Danmark
4 %

Tyskland 
3%

Danmark 
3 %

Østerrike 
8 %

Estland
5 %

5 Tsjekkia 
4 %

Annet 
2 %

Estland 
3 %

Ukraina 
5 %

6 Slovakia 
3 %

Slovakia
3 %

7 Annet 
3 %

Annet
2 %
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OPPDRAG TIL NORGE

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hviterussland

Litauen

Polen

Romania

Sverige

Tsjekkia

Tyskland

Ukraina

0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 Over 80

Grafen viser oversikt over antall oppdrag til Norge, gradert med fargeskala. Sterkere farge indikerer fler 
oppdrag. 

Grafen viser at sjåfører fra 
Sverige har størst andel 
oppdrag inn til Norge.

bilag 6 lysbilde 50/60



OPPDRAG INNENLANDS I NORGE

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hviterussland

Litauen

Polen

Romania

Sverige

Tsjekkia

Tyskland

Ukraina

0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 Over 80

Grafen viser oversikt over antall oppdrag utført innenlands i Norge, gradert med fargeskala. Sterkere farge 
indikerer fler oppdrag. 

I motsetning til forrige graf, 
ser vi at sjåfører fra Sverige 
utfører færre oppdrag 
innenlands i Norge. Sjåfører 
fra Litauen og Romania har 
flest oppdrag innenlands 
per sjåfør.
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LØNN – TRANSPORTOPPDRAG I NORGE
Basert på påstanden: «Får du høyere, lavere eller lik lønn for transportoppdrag i Norge, sammenliknet med andre land du kjører 
i?» 

80%
64%

78%
68% 75%

92%
80% 76%

12%

18%

14%
18% 8%
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20%
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100%
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Lik lønn Lavere lønn Høyere lønn
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BETALT FOR VENTETID
Basert på påstanden: «Får du betalt for ventetid i Norge (for eksempel ventetid for lasting og lossing, 
overnatting, ventetid på oppdrag ut av landet)?»

77%

73%

38%

55%

92%

54%

72%

55%

8%

9%

46%

28%

8%

15%

11%

9%

15%

18%

16%

17%

31%

17%

27%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hviterussland

Litauen

Polen

Romania

Sverige

Tsjekkia

Ukraina

Tyskland

Ja Nei Vet ikke Annet
Polske sjåfører får i minst 
grad betalt for ventetid i 
Norge.
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BETALT FOR KJØRING TIL LASTESTED
Basert på påstanden: «Får du betalt for kjøring til lastested for godset?»

92%

73%

60%

74%

88%

69%

86%

91%

18%

15%

7%

4%

15%

3%

3%

4%

2%

8%

9%

23%

19%

4%

15%

9%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hviterussland

Litauen

Polen

Romania

Sverige

Tsjekkia

Ukraina

Tyskland

Ja, jeg får betalt for all kjøring

Nei, jeg får kun betalt for kjøring med last

Jeg får redusert lønn når jeg kjører for å hente gods

Vet ikke

Kun 60% av polske sjåfører 
svarer at de blir betalt for 
all kjøring. Tyske og 
hviterussiske sjåfører 
svarer utelukkende at de 
«Ja» eller «Vet ikke».
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ANTALL ARBEIDSDAGER I MÅNEDEN

4%
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64%
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78%
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29%

0%
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13%
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0%

0%
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5%
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0%
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Ukraina

Tyskland

0-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-31

Basert på påstanden: «Hvor mange dager jobber du i måneden?»
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ARBEIDSTIMER
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19%

42%
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13%
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9%

15%
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3%
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17%
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2 4 6 8 10 12 14 16 18

Basert på påstanden: «Hvor mange timer er din arbeidsdag?»
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KJØRETIMER PER DAG
Basert på påstanden: «Hvor mange timer kjører du hver dag?»
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ANSETTELSESFORM

89%

82%

62%

76%

88%

77%

85%

100%

11%

18%

26%

24%

4%

15%

15%

9%

4%
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4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hviterussla…

Litauen

Polen

Romania

Sverige

Tsjekkia

Ukraina

Tyskland

Fast ansatt Midlertidig ansatt Bileier Selvstendig næringsdrivende

Kun 60% av polske sjåfører 
er fast ansatt. Vi ser også 
at alle tyske sjåfører som 
har svart på undersøkelsen 
er fast ansatt.

Basert på påstanden: «Hvilke arbeidsforhold har du?»
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Appendix
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For bileier/selvstendig

Basert på påstanden: For bileier/selvstendig: Kan du 
oppgi prisen for transport i euro? (per time)

33%

67%

Under 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Over 40

N=9

Basert på påstanden: For bileier/selvstendig: Kan du oppgi 
prisen for transport i euro? (per kilometer)

0% 0% 0%

22% 22%
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33%

0% 0% 0%
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10%

20%
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40%
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N=3
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